
	

Motion till (be)Stämman 17 maj 2018 - Motion #1  
 
Bakgrund 
Affärsplan Eskilstuna har idag ett stort engagemang och är etablerat i de befintliga 
företagsnätverken i Eskilstuna. Dock saknas en aktiv relation och delaktighet från ca 
21% av företagen i Eskilstuna som bedrivs av personer med utländsk bakgrund. 
Både i befintliga nätverk men också i Affärsplan Eskilstuna. (Källa: SCB 2015) 
 
Vid flertalet tillfällen har behovet av inkludering av fler målgrupper av företagare 
kommit upp både i arbetsgrupper och från aktörerna kopplade till Affärsplan 
Eskilstuna. Det finns därmed ett påbörjat arbete att ta vid och utveckla. Affärsplan 
Eskilstuna behöver synliggöra fler företag och målgrupper av företagare samt finna 
fler samverkansformer för tillväxt och jobb. Detta för att uppnå Affärsplan HELA 
Eskilstuna och ta tillvara på Eskilstunas fulla företagarpotential. 
 
Med anledning av detta finns nu ett behov av en riktad insats för att utveckla och 
bredda Affärsplanen. En satsning i form av en dedikerad resurs som komplement till 
de mer ideella krafter som arbetar i Affärsplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Motionen föreslår ett tillvägagångsätt i fem steg.  

1. Inventering och analys  
2. Utveckling av modell och koncept – vad passar Eskilstuna just nu? 
3. Identifiering av kompetensglapp – vad behövs för att genomföra? 
4. Löpande implementering – test och implementation av koncept och modell  
5. Tydlig leverans och fortsatt arbete – en plan framåt 

Förslaget är följande: 
Projektgruppen får i uppdrag att tillsammans med dedikerad resurs från kommunen 
utföra ovanstående. Redovisning sker löpande under året och uppnådda resultat 
presenteras på (be)Stämman 2019. 

Projektgruppen yrkar att:  
Projektgruppen yrkar på ett bifall för ovanstående förslag till process. 

Grundläggande förutsättningar för motionen:  
Motionen är i sin helhet inkl. yrkandet ställt till (be)Stämman, för behandling och 
beslut. Samtliga närvarande på (be)Stämman har rätt att avge kommentarer med 
anledning av motionen. Om stämmoordföranden Göran Hogestadh anser något 
oklart i motionen ombedes denne att innan stämman kontakta motionär Anna 
Harryson för förtydligande. Projektgruppen gm Anna Harryson  


